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Alapadatok 
Név Hanság-Fertőmenti Szövetkezet 
Székhely 9300 Csorna, Köztársaság u. 26. 
Webhely www.hansagtesz.hu 
Email cím tesz@hansag-fertomenti.t-online.hu 
Telefonszám 06 20/650-4970 

Ssz. Termék neve Éves szinten értékesített 
mennyisége (t) Kiszerelés típusa Kiszállítás (I/N) Termék időbeli elérhetősége 

1. Vöröshagyma 1198 5 kg-os zsák, 10 kg-os zsák I egész évben 

2. Lilahagyma 249 5 kg-os zsák, 10 kg-os zsák I egész évben 

3. Karfiol 1 lédig (M30 rekeszben) I októbertől-decemberig 

4. Kelkáposzta 0,3 lédig (M30 rekeszben) I októbertől-decemberig 

5. Fejeskáposzta 55 lédig (M30 rekeszben) I augusztustól-következő év márciusáig 

6. Vöröskáposzta 8 lédig (M30 rekeszben) I szeptembertől-következő év márciusáig 

7. Sárgarépa 170 lédig (M30 rekeszben) I szeptembertől-következő év áprilisáig 

8. Fehérrépa 46 lédig (M30 rekeszben) I szeptembertől-következő év áprilisáig 

9. Cékla 16 lédig (M30 rekeszben) I augusztustól-következő év márciusáig 

10. 

Étkezési paprika (pritamin, kápia, lecsó, 
almapaprika, tv, cseresznye, csili,pfefferoni, 
santa fe, jalapeno) 46 lédig (M30 rekeszben) I augusztustól-novemberig 

11. Burgonya 6 
15 kg-os zsák, 30 kg-os zsák, 
mosottan M10 rekeszben I szeptembertől-következő év májusáig 

12. 
Alma (jonagored, jonagold, early smith, 
gála, golden idared) 2946 

lédig (M30 rekeszben), 1 kg-os, 
1,5 kg-os, 2,5 kg-os necchálós 
csomagolás (környezetbarát, 
lebomló anyagokból) I egész évben 

13. Szilva 8 lédig (M10 rekeszben) I augusztustól-szeptemberig 

14. Dió (héjas, dióbél) 4 lédig (M10 rekeszben) I december 

15. 
Körte (packam's triumph, vilmos, bosc 
kobak, kaiser) 65 lédig (M10 rekeszben) I szeptembertől-decemberig 

16. Meggy (bio) 2 lédig (M10 rekeszben) I június 

17. Szilva (bio) 8 lédig (M10 rekeszben) I augusztus 

18. Dió (bio) 2 lédig (M10 rekeszben) I december 

Bemutatkozás 

Szövetkezetünk 2003 márciusában alakult 35 Győr-Moson-Sopron megyei zöldség-gyümölcstermelő, mint alapító tag összefogásával. Jelenlegi taglétszámunk 39 tag, mely tagok között 
megtalálhatóak még Komárom-Esztergom megyében és Vas megyében zöldség-gyümölcstermelést folytató gazdálkodók is. Szövetkezetünk 2004-ben előzetes TÉSZ elismerést, majd 2009-
ben végleges TÉSZ elismerést kapott a Vidékfejlesztési Minisztériumtól. Így 2010-től, az EU által is elfogadott termelői szervezetként működünk. Csornai telephelyünket 2006-ban 
vásároltuk meg, mely egy hektár területen fekszik, tároló-csomagolóépületekkel, hűtőházzal rendelkezünk. Szövetkezetünk termékköre szerteágazó, többek között tagjaink vöröshagyma, 
alma, gyökérzöldség, káposztafélék, paprikafélék, bogyós gyümölcsűek, körte stb. termelésével foglalkoznak. A kiszállítás mennyiségi korláttal értendő, egyéni egyeztetést igényel. 

http://www.hansagtesz.hu/
mailto:tesz@hansag-fertomenti.t-online.hu
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